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Abony Város Önkormányzatának Lapja

Tükröződés:
Templom az ablakban

A tavaszi napsütés
fényei csodásan szép
élményeket
okozhatnak nekünk,
különösen,
ha gyönyörű
régi és új épületeink
összeolvadnak,
ahogyan az a képen is
látszik.
A katolikus templom
tornya beleolvad
a Kultúra Háza
ablakába.

Húsvét felé

Tisztelt Olvasók,
Kedves Testvérek!
Pontosan emlékszem arra, hol
voltam, ill. mit csináltam közel
húsz évvel ezelőtt: a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások
napján. Előző szolgálati helyemen (a ludányi plébánia udvarán) rakták le a térkövet, ahol az
ott dolgozó munkások rádiója
szólt, amikor megszakították a
közvetítést, hogy bemondják
a gépeltérítések és az első be-

csapódás rettenetes hírét. Miért
mesélek erről a csaknem húsz
éves emlékemről 2021 Húsvétja
előtt?! Mert az akkori tragédia
kapcsán (melyben 5 híján 3000
ember halt meg) azt rebesgették,
hogy a világ időszámítását ezentúl „amerikaiasan: 9/11” előtti és
utáni időként fogják számolni.
Kétség kívül a világtörténelem
lapjaira kerülő esemény történt
(magam is leróttam kegyeletemet az ikertornyok egykori helyén), de a história számos borzalma mellett ennek fájdalmát is
próbálja feldolgozni a világ.
Időszámításunkat Jézus születésétől számítjuk, de keresztény hitünk tanítása szerint
megváltásunk az Ő feltámadásához, azaz Húsvéthoz kötődik.
Ez a kettőezer éves történet nem
csupán történelmi emlék, sokkal
több annál: hitünk központi eseménye! Az, hogy Jézus értünk
szenvedett és halt meg, majd
ígéretéhez híven – feltámadt a

halálból! Ez hitünk alapvető,
minden időkre szóló reménye.
Annak bizodalma is, hogy a
teremtett lélek tovább él, hogy
drága elhunyt szeretteink lelke
Istennél találja meg nyugodalmát, békességét. Ahogy Szent
Pál írja: A hit szilárd bizalom
abban, amit remélünk; meggyőződés arról, amit nem látunk.
(Zsid 11,1)
Szoktam mondani, hogy néha
a jóban, a jólétben is nehéz jó
kereszténynek lenni; hát még a
bajban, a megpróbáltatások idején! Már egy éve nehéz időket
élünk, nagyon nehezeket, a pandémia próbára teszi mindegyikünket! Szinte már mindenki
gyászol valakit: közeli családtagot, kedves rokont; szeretett
barátot vagy jó ismerőst. Már
maga a pandémia szó is érdekes és elgondolkodtató! Két szó
összetételéből született: a görög pan és a demosz, magyarul
a mind és a nép szavak szóösz-

Megjött a nyúl

2. oldal
434 vakcina

3. oldal
Faültetés,
fecskementés

16. oldal
szetétele. Szomorú, de milyen
találó! Szinte minden népre, közel az összes nemzetre kiterjedő
fájdalom és félelem. Jézus feltámadása és az örök élet reménye
próbálja eloszlatni, de legalább
csökkenteni szívünk, lelkünk
félelmeit! Természetes, hogy
óvó-védő szeretettel féltjük és
védelmezzük szeretetteinket, de
semmiképpen ne a rettegés, pláne ne a félelemből eredő harag
legyen szíveinkben! Békét és
békességet adjon mindnyájunknak a vigasztaló Szentlélek!
(Folytatás a 2. oldalon)
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Húsvét felé
(Folytatás az 1. oldalról)

Tudom, sőt; magamon is tapasztalom, hogy erőink, energiáink fogytán vannak. Ahogy egy
elhúzódó háborúban a harctéren
csökken a fegyelem és a morál,
úgy mi is egyre nehezebben tudunk eleget tenni a törvényi előírásoknak és elvárásoknak. Magam is nagyon fájlalom, hogy
nem lehetnek nyilvános szent-

misék, mert ugyan egyedül misézek, de nagyon nehezen élem
meg, hogy magamnak mondom
a hívek válaszait is. Sőt; néha
már lázadozom is, hogy ha a
hipermarketek a tolongó tömeg ellenére is nyitva lehetnek,
templomainkban miért ne ünnepelhetjük meg megváltásunk
szent eseményit? De tudom azt

is: a hívő ember egyik legszebb
tulajdonsága az alázat, hogy fejet hajtva a korlátozásoknak bizakodunk és imádkozunk szüntelen.

Kedves Testvérek!
Ahogy Húsvét felé közeledünk, úgy a koronavírustól lassan, de biztosan távolodunk. Ahogy
a beoltottság növekszik,
csökken a veszély élettere. Ha pedig Húsvét felé

haladunk, a remény útján
járunk; bizakodó reménységgel nézzünk a jövő felé!
Vigasztaljuk a szomorkodót, bátorítsuk és segítsük
egymást; ebben legyünk
Istennek kedves gyermekei, Hazánknak jó polgárai, szeretett városunknak
összetartó lakói!
Reménységgel, szeretettel:
Molnár Péter
plébános

Megjött az abonyi nyuszi a Városháza előtti térre!
A napokban született közös ötlet
nyomán- „‚Csináljunk szalmabála nyuszit!”- másnap délután már
munkához is látott Járdány Vanda
önkormányzati képviselő, és segítője Lőrinczy Veronika Abony
Város sajtósa. Sok- sok szeretettel
készítették az abonyi szalmabála nyuszit minden kedves lakosnak. Bízunk benne, hogy elnyeri
az abonyiak tetszését. Fogadják
olyan szeretettel az összefogás
abonyi nyusziját, ahogyan azt készítették Önöknek! A nyúl nem
jöhetett volna létre S. Tóth Sándor és családja támogatása nélkül,
akik a körbálákat adományozták.

Köszönjük a Mamut Festékbolt
támogatását, akik a festéket és hálót adták a nyuszihoz! Köszönet az
AGROPONT Kertészeti Kisáruháznak, akik a kiegészítőket adták
a munkálatokhoz. Külön köszönet
Gulyás Gábornak, aki a bálát hozta, és segített az alkotás összeállításában ügyes gépével. Köszönjük
az alkotáshoz szükséges asztalosmunka elvégzését Dr. Kis Jánosnak! Ezen kívül a Városháza előtti
térre egy nyúlpár is készült, valamint a fákra nagyméretű hímestojások kerültek. Kovács László
települési képviselő, bizottsági
elnök is kezdeményezte az abonyi
tojásfa állítását. A Kultúra Háza

dolgozói az épület elé tojásfákat
készítettek, melyekre várják a lakosság által készített díszeket is!

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL

Tisztelt Ügyfeleink!
A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel 2021. március 08. napjától az Abonyi
Polgármesteri Hivatalban a
személyes ügyfélfogadás szünetel.
Kizárólag a haladéktalanul
intézendő anyakönyvi ügyek
esetében van lehetőség személyes ügyintézésre, melyre a
+36 (53) 360-135 telefonszámon tudnak időpontot kérni.
Egyéb ügyekben elektronikus
vagy postai úton tudják írásos
kérelmüket, beadványaikat részünkre eljuttatni, de elhelyezhetik a Hivatal bejáratán kívül,
a falon elhelyezett ládában is.
Elérhetőségeink:
abony@
abony.hu e-mail cím, valamint
az 2740 Abony, Kossuth tér 1.
postacím.

A Kormány döntéseivel öszszhangban vizsgáljuk felül a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása tekintetében
hozott döntéseket, melyről
folyamatosan tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot!
A fentiekkel kapcsolatban
kérjük szíves megértésüket és
együttműködésüket.
Továbbra is vigyázzanak magukra és egymásra!
dr. Gáspár Anita
jegyző
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434 vakcinát adtak be az első
oltakozási hét végén a Dr. Kostyán
Andor Rendelőintézetben

Online is „házhoz megy a polgármester”!

Az elmúlt hetekben a Lakosság
kérésének megfelelően, az önkormányzati képviselőkkel közösen
kerestem fel azokat az utcákat,
ahonnan az abonyiak megoldásra
váró problémákat jelentettek be.
Sajnálatos módon a „Házhoz megy
a polgármester” program a jelenlegi védelmi intézkedések, az életbe
lépett veszélyhelyzetre vonatkozó
jogszabályok miatt személyesen
egyelőre nem folytatható.
Mivel azonban a Lakosság részéről továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik a „Házhoz megy a polgármester” program iránt, szeretném a
nehéz körülmények ellenére is folytatni a lakossági párbeszédet, annál
is inkább, mert a jelenlegi veszélyhelyzet nem ad lehetőséget személyes fogadóóra megtartására sem.
A fentiek miatt elektronikus
úton (Messenger, Skype) lehetőséget szeretnék biztosítani lakossági
kérdések megválaszolására, pana-

szok, problémák megoldásában
való aktív segítségnyújtásra.
Hétfőn és szerdán 15.00-17.00
óra között előzetes (e-mailben történő) bejelentkezés után tisztelettel
állok szíves rendelkezésükre online
módon. Kérem, hogy amennyiben
szeretnének velem online egyeztetni, és ily módon bejelentkezni hozzám, legyenek kedvesek e-mailt
írni nekem: abony@abony.hu
Kérjük, hogy az e-mailben legyenek kedvesek telefonszámot megadni a gyorsabb kapcsolatfelvétel
érdekében.
Online is házhoz megyek!
Az előzetes időpont egyeztetést
követően én veszem fel a kapcsolatot az érdeklődő lakossággal, hívni
fogom az abonyiakat Messengeren
vagy Skypeon.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Pető Zsolt polgármester

Megújult az
Abony APP!
Még több funkció, még jobb kezelőfelület! Használja Ön is nap,
mint nap!
Az egész applikáció új designt kapott, a menüpontok funkcionalitásban nem változtak. Első indításkor
az applikáció megvizsgálja az okostelefon teljesítményét. Ha az eszköz
megfelelő kapacitással bír, akkor
bekapcsolja a prémium funkciókat.
A prémium funkciók animációkat
foglalnak magukban.
Bartha Tamás APPENTUM:
„A klasszikus hamburger menüt
lecseréltük egy új vezérlőpultra.
Első indításnál a menüpontok a fel-

Ahogyan azt Olvasóink is elmondták, március 20-21-ig tömeges oltakozást szervezett a Kormányhivatal
Abonyban a Dr. Kostyán Andor
Rendelőintézetben. Az oltásban
résztvevők mind arról számoltak be
lapunknak, hogy nagyon nagy szervezettséggel folyt a három napos
program. Nem volt tumultus a rendelőintézetnél, mindenki örömmel
vette fel az oltást.
Dr. Pusztai Dezső főorvos, a
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet
igazgatója lapunknak elmondta,
hogy összesen 434 főt oltottak be
munkatársaival az elmúlt három
napban. Mindenkinek Pﬁzer vakcinát adtak. Az oltási program
a későbbiekben folytatódni fog
Abonyban.
„Összesen 18 munkatársammal
dolgoztunk Abonyban a Dr. Kostyán
Andor Rendelőintézetben. Szeretném elmondani, hogy szerencsére
minden nagyon ﬂottul ment, nem
volt sorban állás. Abonyból és a
környező településekről érkeztek a
lakosok, a Kormányhivatal szervezésének megfelelő módon. Szinte
mindenki eljött, aki behívót kapott a
koronavírus elleni védőoltásra. Voltak, akik valamilyen oknál fogva
nem vehették fel a vakcinát, de
volt tartaléklista, mely alapján behívták a pácienseket. Így elmondhatom, hogy minden csepp rendel-

kezésre álló védőoltást sikeresen
felhasználtunk.
Gyakorlatilag a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben ez egy főpróba volt. A központi törekvés szerint
a kórházi oltópontokon és háziorvosi
oltakozási lehetőségen kívül a rendelőintézeteket is be szeretnék vonni az
oltási programba. 5500 helyett 7000
oltási pontot terveznek. Úgy gondolom, hogy maximálisan sikerült
megfelelnünk a követelményeknek.
Három főállású ceglédi gyermekorvos is segítségünkre volt.
Most az első oltást kapták meg az
érintettek, a másodikra esetükben a
tervek szerint április 23-25-ig kerül
sor. Főként a 65 éve felettieket oltottuk, de már sorra kerültek 60 év
alattiak is, akik valamelyik kockázati
csoportba tartoznak. Ilyen lehet például az onkológiai betegség, vagy a
diabétesz.
Szeretném felhívni a ﬁgyelmet
arra, hogy nagyon fontos, hogy aki
szeretné felvenni a koronavírus elleni védőoltást, mindenképpen regisztráljon a https://vakcinainfo.
gov.hu/, mert csakis így kerülhet
sorra. Mindenkinek tisztelettel
javaslom, hogy oltassa be magát,
hiszen csak így állíthatjuk meg a
vírus terjedését.” – mondta el lapunknak Dr. Pusztai Dezső főorvos

ső részben találhatók. Jobbra húzva
a menüt szalag sorban találhatók az
elemek. A rendszer használati gyakoriság szerint rendezi az elemeket
(legelső mindig a legtöbbet használt
elem).
A vezérlőpult Abony aktuális időjárását is megjeleníti. Az időjárás
alatt a legfrissebben megjelent hír
látható. Érintéssel rögtön a hír adatlapjára érkezünk.
A hír alatti csempék gyors elérést
tesznek lehetővé. A „funkció kiválasztása” gombot megérintve megjelenik az elérhető funkciók listája.

A kiválasztott funkció a megérintett
csempére kerül, a felső szalag menüből eltűnik. Hosszan érintve a már
kiválasztott csempét cserélhetjük a
menüt.”
Annak érdekében, hogy még
több hasznos, és nagyon fontos információt biztosíthassunk felhasználóinknak, az információs menüpontba egy helyre feltöltöttük
a legfontosabb helyi rendeleteket.
Az Abony APP ingyenesen letölthető a Google Store-ból és az Apple
Store-ból is!
Sikeres felhasználást kívánunk!

Lőrinczy Veronika
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Jelenleg megengedett a kerti
hulladékok szabadtéri égetése

A pandémiás helyzet miatt Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy egyelőre továbbra is
megengedett a kertekben a zöldhulladékok égetése. Ezzel kapcsolatban minden településen, így
Abonyban is a helyi rendeletek vonatkozó részei
az irányadók. E szerint városunkban a következő
napokon megengedett a kerti hulladékok égetése:
„Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása első-

sorban komposztálással, ha ez nem lehetséges,
engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállításával kell gondoskodni. (2) A lakosság
egészségének és a levegő tisztaságának védelme
érdekében az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak a legvégső esetben – vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor – kerülhet
sor. Égetés csak szeptember 15. és
május 15. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi és pénteki munkanapokon 8.00–18.00 és
szombati napokon 14.00–18.00 óra
között időszakban lehet.”
Amennyiben Ön nem szeretné elégetni a kerti
hulladékot, úgy kérjük, hogy vegyen zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákot az abonyi piaccsarnokban! Illetve ingyenesen igényelhető és
átvehető háztartásonként egy komposztáló láda
az ABOKOM Nonproﬁt Kft. telephelyén!

A piaccsarnokban
kaphatók a szelektív
hulladékgyűjtő
zsákok!

A piaccsarnokban,
a piacfelügyelőnél
árusítják nyitvatartási
időben, hét végente is az NHSZ által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákokat!
Tegyen Ön is környezetéért! Vásároljon hulladékgyűjtő zsákokat!
Zöld hulladék kihelyezésére szolgáló zsák
ára: 100 Ft/db, 10 db van egy tekercsben, sárga szelektív hulladék kihelyezésére alkalmas
zsák 203 Ft/db, 10 db van 1 tekercsben és fehér,
kommunális szemét kihelyezésére rendszeresített zsák 485 Ft/ darab, mely egyesével is megvásárolható.

Nyilvános Új hulladékgyűjtő edényzeteket
helyeztek ki Abonyban
illemhelyek

Jogos lakossági igényként merült fel, hogy Abonyban szükség
lenne nyilvános illemhelyek rendelkezésre állására. Az eddigi
lehetőség, mely szerint a közintézményekben lehet mosdót használni, a pandémiás időszak miatt
sem volt tovább fenntartható.
A helyzet megoldása érdekében a városvezetés úgy döntött,
hogy ideiglenes megoldásként
a piaccsarnok hátsó részében
már meglévő tiszta, modern illemhelyeket teszi elérhetővé a
lakosság számára a nap 24 órájában. A folyamatos megnyitás
előtt szükség volt a helyiségek
esti megvilágításának megoldására, illetve a bejárati rész és a
nyitott piacterület térﬁgyelő kamerás megﬁgyelő rendszerének
kiépítésére annak érdekében,
hogy ne essenek az illemhelyek
a vandálok áldozatává. Néhány
napja tehát már folyamatosan
működnek az illemhelyek a piac
hátsó részén, melyek könnyen
elérhető távolságban vannak a
főtértől. A tájékozódást táblák
segítik. A városvezetés mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
későbbiekben – amennyiben lesz
rá forrás- a főtér közelében lévő
egyéb helyen is létesítsen nyilvános illemhelyet.

A Rossmann környékén az ABOKOM Nonproﬁt Kft. lakossági
kérésnek megfelelően lecserélte a
több tízéves, elhasználódott, rozsdás kültéri szeméttároló edényzeteket. Az egyik kedves abonyi lakos
kukás zsákokat tett Abonyban a
Vasút úti buszmegállókba, hogy ne
szemetelje össze az utazóközönség
a környéket. Pető Zsolt polgármester kérte az ABOKOM Nonproﬁt
Kft. munkatársait, hogy helyezzenek ki köztéri szemétgyűjtőket. Ez
megtörtént, a kukák rendelkezésre
állnak. Ezúton köszönjük az abonyi

Hölgynek az ideiglenes megoldást,
melyet kukás zsákok formájában
biztosított!

Új eszközöket
adományozott az
ABOKOM-nak
a Tükör-Gép Kft.
Március 2-án az ABOKOM
Nonproﬁt Kft. Vasút úti központi ingatlanán került sor azon
munkát segítő eszközök átadásátvételére, melyeket az abonyi
Tükör-Gép Kft. adományozott
az önkormányzat cégének. Gáspár Csaba, az ABOKOM ügyvezetője lapunknak elmondta,
hogy nagyon szépen köszöni az
önzetlen felajánlást, máris nagyon jó hasznát fogják venni a
tavaszi kertészkedés során az új
eszközöknek.

Ilyen volt
Ilyen lett

Ilyen volt
Ilyen lett

Az ügyvezető kiemelte, hogy
a Tükör-Gép Kft. remek minőségű termékeket forgalmaz, és
nagyon örülnek a segítségnek.
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Szolgál és véd Abonyban Simon József
Lapunk a közelmúltban kinevezett
körzeti megbízottal, Simon József
rendőr főtörzszászlóssal készített
interjút arról, hogy mit is jelent az,
ha valaki KMB-s. A rendőrség munkatársát szakmai múltja mellett az
Abonyban eddig szerzett tapasztalatairól is kérdeztem, valamint cikkünkben hasznos közbiztonsággal,
illetve baleset-megelőzéssel kapcsolatos információkat is olvashatnak.
„Pályafutásomat 1996-ben kezdtem
a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben. 1999-ben volt lehetőség
arra, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányságon áthelyezéssel rendőrként
dolgozhassak tovább. Először itt
fogdaőri szolgálatot láttam el. Ezek
után közterületi járőrként láttam el
szolgálatot, majd járőrvezetőként
dolgoztam. Ezt követően 2006-ban
a BRFK XVII. kerületi Kapitányságának munkatársa lettem, 2007-től
láttam el Körzeti Megbízotti szolgálatot. Tekintettel arra, hogy 2019-ben
szülővárosomba Ceglédre költöztem
vissza, szerettem volna közelebb
elhelyezkedni a rendőrség berkein
belül. Így kerültem Abonyba 2020.
november 1-től. Azóta, mint körzeti
megbízott dolgozom itt.”
– Mit jelent az, hogy valaki körzeti
megbízott?
„Összetett feladatot látunk el. Ha
mondhatom, akkor mi kapocs vagyunk az állampolgárok és a rendőrség között. Az állampolgárokkal való
kapcsolattartásra helyezném a hangsúlyt, nekem egész Abony a területem. A körzeti megbízott alapvető
feladata a vonatkozó jogszabályok
szerint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
és a lakosság kapcsolatának fenntartása, bűnmegelőzési tevékenység ellátása, a működési területét
érintő körözési eljárás lefolytatása.
Fontos, hogy az állampolgárokkal a
napi problémáikról is beszélgessünk,
ne csak azt lássák, hogy a rendőr
szankcionál. Amennyiben történik
bűncselekmény, vagy szabálysértés,
én magam is kimegyek a helyszínre
utólagos adatgyűjtésre is. Beszélek
a szomszédokkal, mindenkit megpróbálok megnyugtatni. Ha gondjukbajuk van más üggyel kapcsolatban,
akkor azt a Körzeti Megbízottnak
elmondhatják. Abonyban összesen
négyen dolgozunk Körzeti Megbízottként, mindenki egész Abony
területén szolgál, a város nincsen
felosztva.”
– Volt-e a pályafutása során ki-

magasló, emlékezetes bűncselekmény vagy szabálysértés, melyben sikerült
eredményt elérnie?
„Igen, több is. Egy példát
mesélek el. Mintegy 5 évvel ezelőtt a XVII. kerületben az úgynevezett Madárdombon- családi házas
övezet- rengeteg
éjszakai betörés
volt, napi
szinten.
Kaptunk
egy bejelentést,

hogy valaki motoszkál a kertben, a
sötétben, több egységgel érkeztünk a
helyszínre. Egy- két órás „bújócska”
után elfogásra került két fő betörő.
Ezért főkapitányi dicséretet, jutalmat is kaptunk. Ezzel kapcsolatban
a Zsaru Magazin is készített velem
interjút. Anyukám a mai napig őrzi
a cikket.”
– Hogy érzi magát Abonyban?
„Ismerkedem a várossal, mely szimpatikus, csendes kisváros. A XVII.

kerületben dolgoztam, van
viszonyítási alapom. Az
egy 90 ezres kerület
volt, családi házas övezettel, panelházakkal.
Ott nagyon mozgalmas
volt, több bejelentést
kaptunk. Köszönöm szépen, jól érzem magam
Abonyban!”
– Abonyban
volt
már
nagyobb
e s e m é n y,
bűncselekmény,
mióta a

Városban lát el KMB-s feladatokat?
„Nem, még nem volt. Persze több
előállítás és elfogás történt, és el kell
mondanom, hogy ittas vezetőkkel
szemben többször intézkedtünk már.
Sajnos ez elég gyakori. A közeledési morállal kapcsolatban jellemző,
hogy azt veszem észre a Szolnoki
és Ceglédi út vonatkozásában, hogy
az autósok a gyalogátkelőhelyeknél
legtöbb esetben megadják az elsőbbséget a gyalogosoknak. Sok esetben

viszont azt tapasztalom, hogy a
kerékpárosok odaérnek a gyalogátkelőhelyekhez és nem szállnak
le, hanem áttekernek. Ez nagyon
balesetveszélyes, és a KRESZ szerint is helytelen magatartás. A fő
szabály, hogy a kerékpárról le kell
szállni, és át kell tolni a gyalogátkelőhelyen, saját maguk biztonsága érdekében is.
Jön a jó idő, jönnek a motorosok.
Ennek kapcsán szeretném felhívni a
lakosság ﬁgyelmét arra, hogy legyenek szívesek fokozottan ﬁgyelni a
motorkerékpárral közlekedőkre, akik
sajnos van, amikor az autós számára
a „semmiből” tűnnek elő. Kérjük,
hogy a motorosok ne száguldozzanak, tartsák be a sebességkorlátokat, vigyázzanak magukra és
egymásra. Legyünk toleránsak, türelmesek az utakon! A négyes főút
elkerülő szakaszánál még folynak a
munkálatok, terelések vannak, itt fokozottan vigyázzanak.
Lassabban, óvatosabban közlekedjenek, különösen vigyázzanak a lakott területen belül! Gyorshajtókat
is több esetben szűrtünk ki sebességmérések alkalmával. Ez is roppant
balesetveszélyes lehet. Kollégáim
és én mindent megteszünk a lakosság biztonsága érdekében. Éjszaka
is folyamosan járőrözünk a kis utcákban is az esetleges vagyon elleni
bűncselekmények megakadályozása
érdekében. Bármilyen problémájuk,
gondjuk van, forduljanak hozzánk
bizalommal. Szolgálunk és védünk”
– mondta el lapunknak Simon József
főtörzszászlós Körzeti Megbízott.
Lőrinczy Veronika

Abonyi rendőr járőr
telefonszáma:
06-30-277-31-85

Így lehet időpontot foglalni az abonyi Kormányablakba!
A 1818-as és az 53/795 363-as telefonszámon, valamint az ügyfélkapun keresztül, illetve a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/ oldalon
ügyfélregisztráció nélkül lehet az okmányirodai ügyintézéshez időpontot foglalni az Abonyi Kormányablakba! Bejárat: Városkapu
felől, nem a Polgármesteri Hivatal főbejáratán!
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Online konferencia

Február 25-én Pető Zsolt, Abony
Város polgármestere előadóként
vett részt azon az online konferencián, melyen a magyarországi
önkormányzatok mellett külföldiek is érdekeltek voltak. A városvezető az „Együtt sikerült!
Abony összetartó közösséggé
vált az elmúlt hónapokban!”
című helyi projektet, mint önkormányzati jógyakorlatot mutatta
be a nemzetközi konferencia keretében. A kétnyelvű (magyar és
angol) előadás és a prezentáció

témája a tavaly tavasszal megkezdődött koronavírus járvány miatti védekezés volt, különös tekintettel annak az abonyi közösségi
oldalakon és az Abony APP-ban
való megjelenésére, mint a lakossági egzakt tájékoztatás sarkalatos eleme. A konferenciát a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) szervezte,
melyen a legjobb helyi innovációkat és megoldásokat mutatták be
a COVID–19 ellen, így az abonyi
projektet is.

Megkezdődött a felmérés a régi szép épületben
Pető Zsolt polgármester
elmondta, hogy
továbbra is cél
az Alapítvány
és akár más hasonló civil szervezet számára
egy háttérbázis
biztosítása. Az
előre lépéshez
szükséges
teA
korábbiakban már hírt adtunk róla, hogy
a
városvezetés
a Nagykőrösi út
3. alatti helyi védettségű épület
használatba adásával szeretné segíteni az „Egyedül nem megy” Alapítvány akkreditált foglalkoztatási
programját.
Az elmúlt években az önkormányzat saját erőből felújította az épület
tetőszerkezetét és villamos hálózatát. A használatba adást megelőzően szükséges a belső terek kialakítása, az akadálymentes közlekedés
biztosítása, a mosdóblokk és a fűtés korszerűsítése, illetve nem utolsó sorban a homlokzat és az udvar
felújítása.

endőket az önkormányzat vállalja azzal, hogy elkészítteti az épület felmérését és átépítési terveit. A
munkák már meg is kezdődtek Kovács István építésztervező közreműködésével.
Elképzeléseink szerint a tervek lépcsőzetes megvalósításával, vagy egy
időközben megnyíló pályázati lehetőség kihasználásával belátható időn
belül elkészülhet a ﬁatalok foglalkoztatásának és napközbeni programjainak helyet adó épület.

Kikerültek a lakosság által is kért jelzőtáblák

A „Házhoz megy a polgármester”
program keretében a Mária utcában lakók, valamint a Kerektó dűlőben élők
kérték Kovács László körzeti képviselőtől, hogy a „betévedő” autók elkerülése érdekében kerüljenek zsákutca
táblák kihelyezésre. Pető Zsolt polgármesterrel, illetve a településfejlesztési osztállyal történő egyeztetés után
megrendelésre és kihelyezésre kerül-

tek a táblák. Bízunk benne, hogy a Kerektó dűlőben élőket a jövőben elkerüli a szervizútra, majd onnan a dűlőbe
tévedő kamion forgalom. Ugyancsak
a lakók kérését követően Korbély
Csabáné képviselő közreműködésével
elsőbbségadás kötelező tábla került a
Szegfű és Szeretet utcák találkozásához. Köszönjük az Abokom Nonproﬁt
Kft. gyors munkáját.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
főépítészi ügyfélfogadásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Marsalné Kovács Judit főépítész asszony hétfőnként
13.00 és 18.00 óra között tart
ügyfélfogadást az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel személyes ügyfélfogadás kizárólag telefonon
vagy e-mail útján történő idő-

pont egyeztetést követően történik.
Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: +36 53 360-135/107-es
mellék
E-mail: foepitesz@abony.hu
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Abonyi Polgármesteri Hivatal

Folytatódhatnak az együttműködési programok
A korábbiakban hírt adtunk arról,
hogy a Ceglédi Kézilabda Egyesület új sportcsarnokának megépítéséig az abonyi Varga István Sportcsarnok biztosít helyet az NB1-es
csapatnak. Örömteli, hogy a ceglédi
és az abonyi kézilabdások hamar felfedezték az összefogásban rejlő lehetőségeket. A szakmai stábok aktív
együttműködést folytatnak, melynek
eredményeként rövid időn belül létrejöhet az a megállapodás, ami közös felkészülési és egymást segítő
versenyzési lehetőségeket teremthet.
A városvezetés a kezdeti időszak óta
támogatja az együttműködési programokat. A város számára fontos,
hogy minél több ﬁatal sportoljon és
minél több ﬁatal Abonyban találjon
sportolási lehetőséget. Ezzel együtt
szükség van arra, hogy a sportegyesületek minél szélesebb utánpótlás
bázisra építkezhessenek, melyben
nagyon fontos szerepe van a helyi
iskoláknak is. Az iskolák és a sportegyesületek kölcsönös előnyökkel járó együttműködése érdekében
Pető Zsolt polgármester egyeztetés-

re invitálta a kézilabdások vezetőit
és az abonyi iskolák intézményvezetőit. A megbeszélés középpontjában
az abonyi diákok sportolási lehetőségeinek biztosítása és az iskolai
programokkal való összehangolása
állt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy elő kell segíteni a diákok
megfelelő sportágválasztását, megfelelő szakmai támogatást kell adni
a sportoló diákok sikeres fejlődéséhez és lehetőséget kell adni arra,
hogy a ﬁatalok Abonyban maradva,
a helyi egyesületeket erősítve sportolhassanak.
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9 helyi értéket vettek
fel az Értéktárba

Ahogyan arról beszámoltunk Önöknek, az Abonyi Helyi Értéktár Bizottság tavaly ősszel alakult
meg. Első ülésüket október első napján tartották,
melyen részt vett a Pest Megyei Értéktár Bizottság referense, Kisfaludi Aranka is. A bizottság
tagjainak feladata a helyi értékek feltérképezése,
és ezek lajstromba vétele. Az idei évben is üléseztek már, és ekkor 9 helyi érték felvételéről
döntöttek.
Kiemelkedő jelentőségű a Sej Nagyabonyban
dal, melyről éppen idén 150 éve derült ki, hogy a
MI Abonyunkról szól. Így ez is felvételre került.
A tervek szerint idén ezzel kapcsolatosan lesz
programsorozat.
Nagy lelkesedéssel láttak munkához a szervezet tagjai, hiszen Abonynak rengeteg értéke van.
Ezek közt nem csak a régi szép épületeink említésre méltóak, hanem hagyományaink, tárgyi
emlékeink, és mindazon dolgok, melyekben elsők tudtunk lenni az országban. A Helyi Értéktár
Bizottság tagjai: Korbély Csabáné, Antalné Nagy
Magdolna, Markó Ferenc és ifj. Jandácsik Pál,
elnök Csányi Sándor.
Az Abonyi Települési Értéktár Bizottság 2021.
február 15-i ülésén a magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV. 16.) kormányrendelet mellékletei alapján
benyújtott javaslatokat egyöntetűen elfogadták.
Az Abonyi Települési Értéktárba kerültek a következő értékek:

• Abony Lajos Falumúzeum és tárgyai
• Abonyi kúriák
• Dr.VajdaBéla: A zsidók története Abonyban
c. könyve

• Abonyi Lajos életműve
• „Sej, Nagyabonyban…”c. dal
• Tarka borjú legendája és története
• Szent István Római Katolikus Templom
• Abonyi Református Templom
• Bihari János Zeneiskola

Abony Város Önkormányzata
digitális eszközökkel segíti
az iskolák digitális munkarendjének megvalósítását
A napokban Abony Város Önkormányzatának
nevében Pető Zsolt polgármester 15-15 darab
tabletet adott át a Somogyi Imre Általános
Iskolának és a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, hogy
ezen eszközökkel is segítse a tanulók tantermen kívüli digitális oktatását.
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Ablak kiállítások
Az Ablak kiállítások töretlenül népszerűek a kiállítók körében. A kéthetente váltakozó mini tárlatokra sorra fogadjuk a jelentkezőket, akiknek
ezúton segítünk bemutatni, népszerűsíteni kézműves termékeiket. A Kultúra Háza jelenleg nem
látogatható, de egy-egy kiállítás bemutatására
lehetőséget adnak az épület óriás ablakai, amit
a dolgozók és a kézműveskedők is próbálnak
kihasználni, hogy ezzel ide csalogassák az erre
sétálók ﬁgyelmét. Ezúton is üzenjük a lakosság
felé, hogy a Kultúra Háza várja vissza látogatóit,
bízva benne, hogy hamarosan kinyithatja kapuit.

Márciusban elsőként a Pest Megyei Kőris
Egyesített Szociális Intézmény tavaszi kiállítását lehetett megtekinteni, amit az Egyedül Nem
Megy Alapítvány tárlata követett.
A Húsvéti Díszkiállítás tárgyai ugyancsak az
ablakokba költöztek, amelyet az abonyi óvodák
csoportjai készítettek nagy-nagy szeretettel. A
kiállítást a Kultúra Háza könyvtáros kollégái
állították össze a bejövő munkákból a közelgő
ünnep alkalmával.
Debreczeni-Bakos Melinda

Zárt ajtók mögött szépül a Kultúra Háza!
Az állandóan nyüzsgő Kultúra Házát, amelynek átlagban naponta 200 felnőtt és gyerek látogatója van, jelenleg a nagy csend és
üres termek látványa jellemzi. Az intézmény vezetősége azonban
előre tekint, várja vissza vendégeit és bérlőit, éppen ezért a jelenlegi helyzet pozitív oldalát nézve megkezdődött a ház újrafestése.
A földszinti és emeleti szakköri terem, a tükrös terem, az aula, a
gyerek könyvtárhoz, az irodához, valamint az öltözőkhöz vezető
lépcsőfeljáró falain mind-mind meglátszik az elmúlt idők aktív
használata. Városunk költségvetése lehetővé tette a ház falainak
karbantartását, amely az Abokom Nonproﬁt Kft. és a Kultúra
Háza munkatársai segítségével valósulhat meg. Március 16-án
hétfőn három Abokom-os mester kezdte meg a festési munkálatokat. A takarításért és a végleges rendbetételért pedig a Kultúra
Háza munkatársai felelnek.
A Kultúra Háza pincehelyisége már multifunkcionális teremként várja bérlőit és vendégeit a nyitást követően. Az új terem
használatára nagy szükség volt, hiszen a két szakköri terem, a tükrös terem és a színházterem maximális kihasználtsággal működtek
a házban, új csoportokat már nem tudott befogadni az intézmény.
A pince mellett a tükrös termünket is felújítjuk. A termet a tánc
és zenés gimnasztikai foglalkozások mellett kis hangversenyteremmé is át tudjuk varázsolni, az új körfüggöny rendszer segítségével. Terveink között szerepel még egy motoros projektor
vászon és beépített projektor felszerelése is, nagyobb létszámú
előadások, prezentációk esetén. A kamaraterem 70 fő befogadására képes, amely kiváló helyszín kisebb létszámú hangversenyek,
író-olvasó találkozók megvalósításához.
Debreczeni-Bakos Melinda

LOMTALANÍTÁS INFORMÁCIÓK

Abonyban a lomtalanítás idei időpontja az NHSZ tájékoztatása szerint április 19–23., minden utcában a kommunális hulladék elszállításának napján. Amennyiben a pandémiás helyzet miatt a
lomtalanítás elmarad, online felületeinken tájékoztatjuk a lakosságot!
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Március 15. Abonyban
Tisztelgés MÁRCIUS 15. hősei előtt

Március 15-én délelőtt 10 órakor zárt körű megemlékezés keretében tisztelgett Abony Város Önkormányzat képviselő- testülete Március 15. hősei előtt. A Himnusz eléneklését követően a képviselő- testület tagjai megkoszorúzták a Kultúra Háza falán lévő emlékművet,
majd néma főhajtással emlékeztek meg a mai nap egykori eseményeiről.

Ovisaink is
megemlékeztek

Abony Város óvodáiban is megemlékeztek március 15-ről. Ezzel
kapcsolatban a Gyöngyszemek
Óvoda Napraforgó csoportja küldött
nekünk videót, mely az Abony.hu
facebook oldalán megtekinthető!
Köszönjük!

Március 15. a gimiben

A Kinizsi Pál Gimnáziumban rendhagyó módon emlékeztek meg Március 15ről. Felkeresték az ünnepkörrel kapcsolatos műemlékeket, helyeket Abonyban
és a környező településeken. Ezen kívül rajzokat is készítettek a diákok Március
15-tel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatos hír: http://www.kinizsi-abony.hu/

Marcius 15. a Somogyi iskolából
A Somogyi Iskola 3. t osztályos tanulói nagy szeretettel készültek a Nemzeti
ünnepre. Ünneplőbe öltöztették az ablakaikat az
1848–49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére. Nagyon büszke
vagyok az osztályomra,
a szülőkre, családokra!
Embert próbáló idők járnak, mégis ha a gyerekek
saját keze által készített
kokárdákra,
zászlókra,
szélrózsákra, pártákra és
mosolygós arcocskákra
nézek, elönti a melegség
a szívemet. Ez is azt bizonyítja és erősíti bennem,
együtt sikerülni fog!
HAJRÁ GYEREKEK, KITARTÁS CSALÁDOK, HAJRÁ SOMOGYI!
Tóth Renáta tanítónő

Ünnepi műsorral készült a Somogyi iskola

Ebben az esztendőben a Március 15-i műsort a Somogyi Imre Általános
Iskola prezentálta. A koronavírus járvány veszélyeztetettség miatt erre idén
online módon volt lehetőség. Az oktatási intézmény által elkészített műsor
igazán magas színvonalúra sikerült, lapzártánkig 3000 megtekintést ért el.
Az ünnepi műsor megtekinthető az Abony.hu facebook oldalán. Köszönjük minden közreműködőnek, és természetesen első sorban Király Borbála
tanárnőnek a szép megemlékezést!
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Munkálatok a Garay János úton

Megkezdődött a Garay János utca
rekonstrukciója. Az utat a korábban kedvező áron a Magyar Közút
Nonproﬁt Kft.-től megvásárolt mart
aszfalttal terítik le az ABOKOM
Nonproﬁt Kft. munkatársai. A lakosság nagyon örül az építkezésnek. A
munkálatokat a helyszínen megtekin-

tette Pető Zsolt polgármester, KókaiDudinszky Mónika alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője, és
Csanádi Csaba a Településfejlesztési
Osztály osztályvezetője. Pető Zsolt
polgármester kihangsúlyozta, hogy
az útépítésnek ez a formája csak ideiglenes megoldás, ugyanakkor bízik

abban, hogy az elvégzett munka tartós lesz. Ennek érdekében tisztelettel
kérik a lakókat, hogy vigyázzanak
az elkészült útalapra. Az ABOKOM
munkatársai a későbbiekben visszatérnek az utcába, és karbantartják az
utat. Bíznak abban, hogy hamarosan
az ideiglenes megoldást egy jobb

minőségű útépítéssel tudják majd kiváltani. Addig is kérik a lakosság türelmét, megértését, lehetőségeikhez
mérten vigyázzanak az útra!
Az elkövetkező hetekben, hónapokban Abonyban újabb utak
újulnak meg. Erről a későbbiekben
szintén beszámolunk Önöknek!

Véradás: Életeket mentenek
Március 10-én került sor a Művelődési Házban a Vöröskereszt által szervezett véradásra, ahol a városvezetők közül többen is segítettek. Elmondható,
hogy nagyon sikeres volt a véradás, hiszen a maximálisan levehető vérmintát sikerült elérniük. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint összesen
37 főtől tudták levenni a vért. Mindenkinek hálásan köszönjük az érintettek
nevében!

Online ovis szülői értekezlet a Gyulaiban
Intézményünkben
március
23-án online szülői értekezletet tartottunk a nagycsoportos
óvodás gyermekek szüleinek.
Mivel a járványhelyzet nem
engedte a személyes találkozást, ezért az online térben
találkozhattak az elsős tanító
nénikkel és az iskolavezetés
tagjaival a szülők és a kisgyermekek.
Értekezletünk
iránt nagy volt az érdeklődés a szülők körében, összesen 56-an voltunk
jelen a több, mint egy órás találkozón.
A beiskolázási igényfelmérő lapunkat március 31-ig tölthetik ki a
kedves szülők az iskola honlapján,
illetve a Facebook oldalunkon.

Köszönjük a szülőknek a részvételt
és az érdeklődést, további kérdések esetén állunk rendelkezésükre.
Találkozzunk a beiratkozáson, szeretettel várjuk gyermekeiket, mert
gyulaisnak lenni jó!
Kálló Marianna intézményvezető
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Házhoz ment a polgármester Kovács Lászlóval

Február 22-én Kovács László
önkormányzati képviselő, szakbizottsági elnök Pető Zsolttal,
Abony Város polgármesterével
látogatott ki a választókerület néhány utcájába. A Mária utcában a
lakók kértek egy zsákutca táblát,
melynek kihelyezése meg is valósult. Ezen kívül megtörtént a Mária utca végében található belvízelvezető rendszer megvizsgálása.
Ebben a városvezetők segítségére
volt Gáspár Csaba, az ABOKOM
Nonproﬁt Kft. ügyvezetője, aki
a helyszínre sietett. A helyszíni

bejárás során bebizonyosodott,
hogy a lakók szépen karbantartják
a belvízelvezető rendszer környékét. Az ABOKOM rendszeresen
tisztítja meg a nádtól a vízfelületet. A rendszer nincsen eltömődve, a vízszint alacsony jelenleg.
Amennyiben a vízmennyiség
megnövekszik, működésbe lép
az átemelő szivattyú. A területen
belvíz veszély egyelőre nincsen.
A „Házhoz megy a polgármester”
program a továbbiakban is folytatódik!
Abony Sajtó

Az előírások betartása mellett
működik az Abonyi Piac

Az Abonyi Piaccsarnokban a járványügyi előírások maradéktalan
betartása mellett folyik az árusítás. Ennek megfelelően csak az
élelmiszert árusító kereskedők és
őstermelők kínálják portékájukat.
Vásároljanak Önök is náluk! Vásárolják Önök is a hazait, az abo-

Köszönet a Gyulai
iskolából

Iskolánkban a második
félév örömteli eseménynyel kezdődött, egy kedves abonyi pár versenyzongorát adományozott
intézményünknek. Füleki
Dóra és Baksa Gábor felajánlásáról eddig az Abonyi Naplóban nem adtunk
hírt. Ezt a mulasztást szeretnénk pótolni, és egyúttal megköszönni ezt a
szép gesztust, mert egy iskola tanulóközösségét ily
módon támogatni hosszú
távra szóló, méltó segítség, ami a gyerekek lelki
fejlődését hosszú éveken
át szolgálja.
Köszönet az adományozóknak!

nyit! Nyitott, tágas tér, nincsen
sok vásárló egyidejűleg! Pető
Zsolt Abony Város Polgármestere is több alkalommal kilátogatott
az abonyi piacra, és személyesen konzultált a kereskedőkkel,
őstermelőkkel, kitartást kívánva
nekik.

Tervezés alatt az óvodák energetikai
korszerűsítése

Ahogyan arról beszámoltunk,
Abony Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében,
hogy előkészítsék azon projekteket,
melyek az intézményeink energetikai korszerűsítését célozzák meg. A
megnyíló pályázati forrásokra kész

tervek állnak majd rendelkezésre.
A napokban az óvodák energetikai
korszerűsítéséről egyeztetett Pető
Zsolt polgármester, Kovács István
építésztervező, valamint az abonyi
önkormányzati fenntartású óvodák
intézményvezetői.

Újabb védekezést segítő eszközöket
kaptak az ovik és a bölcsik
Március 12-én Pető Zsolt polgármester az abonyi óvodavezetőkkel
konzultált, és részükre védekezést
segítő eszközöket adott át, melyeket az óvodában és bölcsődékben
gyermekfelügyeletet ellátó munkatársaknak küldött. Úgynevezett
FFP2-es maszkot vásárolt a helyi
önkormányzat, és a polgármester
kérte, hogy ezeket használják az
intézmények munkatársai. Ezen

túl lázmérőket is kaptak az ovik,
bölcsik.

A Víz Világnapja alkalmából
bemutattuk az abonyi víztornyot!

Március 22-e a Víz Világnapja, azé
az éltető elemé, amely nélkül élet
sem lenne! Ennek a tiszteletére
különleges videót tettünk közzé az
abonyi művelődési ház facebook
oldalán, amelynek középpontjában
a város „harmadik tornya”, az 500
m3-es víztorony áll, amely a település 220 utcájában szolgáltat vezetékes vizet. Naponta látjuk, de vajon
hogy néz ki belülről, milyen a kilátás az ablakaiból? Ezt mutatta be a
népszerű videó.
A még tavaly készült felvételek el-

készítésében köszönjük a segítséget Kemecsei Antalnak, a DAKÖV
abonyi üzemmérnöksége vezetőjének, illetve Vörös Tibornak, aki végigvezetett minket a víztoronyban!
Jandácsik Pál
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Márciusi hó

Képek: Járdány Vanda

„Egy nap alatt a négy évszak minden varázslatos fényét sikerült megcsodálnunk. Volt hó, eső és szikrázó
napsütés, mérgeskék égbolt és bárányfelhők. A havas macskakő csak
úgy csillogott a szikrázó napsütésben! Egy csoda” – írta Pető Zsolt
polgármester közösségi oldalán.

Még átvehetők a komposztládák!
Hétvégente és hétköznapokon is este 8-ig átvehetők a komposztládák! Ezt üzeni Gáspár Csaba, az ABOKOM ügyvezetője! Figyelem! Aki még nem vett át komposztládát, az megteheti
az ABOKOM telephelyén a Tamási Áron úton! Ingyenesen jár
minden háztartásba Abonyban egy darab komposztáló láda!
Tegyen Ön is környezetéért, komposztáljon! Az átvételhez lakcímkártya szükséges!

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELETI VÁLTOZÁS
ABONYBAN
2021. MÁRCIUSÁTÓL!
2021. március 1-től Abonyban
a gyógyszertári ügyelet
hétköznaponként MUNKANAPON
20.00-ig, HÉTVÉGÉN és munkaszüneti
és ünnepnapokon 16.00-ig tart.
Kérünk mindenkit, hogy nézze át
otthon a házipatikáját, rendszeresen
szedett gyógyszereit, gyermeke
tápszereit, ne hagyja kifogyni
ezeket, időben gondoskodjon róluk!
03. 29. – 04. 04. BENU Patika
04. 05. – 04. 11. Rozsnyai Patika
04. 12. – 04. 18. Csontos Patika
04. 19. – 04. 25. BENU Patika
04. 26. – 05. 02. Rozsnyai Patika

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szerkesztőségünk és Abony Város lakossága nevében is
sok szeretettel gratulálunk és kívánunk ezúton is sok
boldogságot!
02. 20. Nagy Veronika és Mészáros János
02. 27. Makula Tünde és Kozák Pál Bence,
Ficzere Edina és Fülöp Zsolt, Pálinkás Szilvia és Patkós Dániel,
Bodor Boglárka és Nagy Roland, Pere Orsolya és Bakos Attila
03. 05. Pászti Anett és Retkes Ádám
03. 06. Korda Judit és Nyíri Szilveszter
03. 11. Pinviczki Enikő és Volner Richárd,
Bartók Izabella és Bálint Attila
03. 12. Molnár Katalin és Csontos Róbert,
Veress Melinda és Szűcs László, Balog Judit és Czerman János
03. 13. Bánﬁ Gréta és Csicsely Gergő, Szalóki Alexandra és Vadász
Gergő Péter, Nagyidai Veronika Kornélia és Aranyos Péter,
Huszár Emese és Kóté Ferenc, Tóth Krisztina és Szollár Csaba
03. 19. Mestyán Klaudia és Rékasi Krisztián Zoltán
03. 24. Plangár Ilona Mária és Juhász Ferenc

HULLADÉKINFÓK
Sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontja:
2021. április 6-án kezdődő héten, zöldhulladék szállítása április 13-án kezdődő
héten a kommunális hulladék elszállításának napján!
Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft. • Felelős kiadó: Gáspár Csaba ügyvezető • Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika • Szerkesztőség címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
• Tel.: 30/9-670-313 • Szerkesztőbizottság tagjai: • Pető Zsolt és Simon Szabina. • E-mail: sajto@abony.hu • ISSN: 1217-2421
• Nyomdai munkák: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse. • Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető • Web: www.mhk.hu
A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

FIGYELEM! Fontos információk
az általános iskolai
beiratkozással kapcsolatban!
A 2021/2022. tanévre
történő általános iskolai
beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:
2021. április 15. (csütörtök)
8.00–19.00 óra között
2021. április 16. (péntek)
8.00–18.00 óra között
Részletek az iskolák honlapján, illetve
az Abony.hu facebook oldalán!

ELHUNYTAK
Szerkesztőségünk és
Olvasóink nevében is
mély fájdalommal osztozunk
a családok gyászában!
Sörös István Mihály, Nagy György,
Major Józsefné 89 év, Tóth Józsefné
89 év, Borsányi János 59 év, Mákos
Istvánné 55 év, Szabó Kálmán 82 év,
Csollák István 67 év, Jakab Gyuláné
83 év, Beviz László 86 év,Vámos Béla,
Magyar Sándorné, Gönczöl Lászlóné
92 év, Kólya Pál 76 év, Kólya Pálné
76 év, Balogh István 76 év, Bozsó István Imréné 65 év, Raffael Ibolya, Retkes Pálné, Halasiné Dobozi Zsuzsanna, Antal Norbertné 47 év
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Folytatódik Újszász és
Abony együttműködése

Gyönyörű a Mikes tó

Abonyban közkedvelt hely a Mikes tó, ahova sokan járnak futni, sétálni. A tavaszi fények még szebbé varázsolják. Ha tehetik, látogassak ki Önök is! Érdemes.

A mai napon Dobozi Róbert Újszász város polgármestere és az
önkormányzat több képviselője látogatott el Abonyba. A szomszéd
település vezetői belterületi útépítésekkel kapcsolatos (elsősorban a
mart aszfaltos technológiával készült utak) kivitelezési tapasztalatairól kérték Pető Zsolt polgármester
véleményét. A megbeszélésen részt
vett Kókai- Dudinszky Mónika gazdasági ügyekben illetékes alpolgármester asszony is.
Az útépítési és felújítási tervek, ismeretek megosztása mellett több
önkormányzati jógyakorlat is bemutatásra került. Ezen belül az illegális hulladék elleni intézkedések,
a közterületek és zöldfelületek fejlesztése, járdaépítési program és az

üzleti park létesítésével, működési
lehetőségeivel kapcsolatos tapasztalatok. Pető Zsolt polgármester
elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a Ceglédi Járáson kívül
eső szomszédos településekkel való
aktív együttműködést. Különösen
nagy öröm, hogy Újszász város polgármesterével őszintén megoszthatjuk mindennapi munkánk tapasztalatait és kölcsönösen tanulhatunk
egymás jógyakorlataiból.
Dobozi Róbert és Pető Zsolt polgármesterek megállapodtak arról, hogy
az illegális hulladéklerakás elleni
küzdelem keretében közös akciót
szerveznek. Újszász és Abony város
önkéntesei idén tavasszal közösen
tisztítják meg a két település közötti
közutat és a bekötő dűlőutak csatlakozásait.

FIGYELEM!

VÉGREHAJTÓS CSALÓK

garázdálkodnak megyénkben!
EZT ÜZENIK RENDŐREINK!
re forintra pontos összeget jelölVigyázat, csalók!
Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával fenyegető csalás
terjed! Az elkövetők telefonon
keresik meg a sértetteket otthonukban. A hívó magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy
bírósági dolgozónak adja ki, és
azt állítja, hogy a sértett ellen tartozás miatt végrehajtási eljárás
folyik. A csalók azt állítják, hogy
a sértettnek azonnal át kell utalnia a tartozását a megadott bankszámlaszámra, ellenkező esetben
a végrehajtó – akár pár órán belül – rendőrökkel együtt megjelenik lakásán, és ha kell a lakását
is „feltörik” azért, hogy a tartozás
fejében onnan ingóságokat foglaljanak le.
Az elkövetők igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni,
ügyszámot is kitalálnak, többnyi-

nek meg.
Amennyiben ilyen telefonhívás
érkezik Önnek:
 – gyanakodjon, igyekezzen
tisztázni, hogy valós-e a hívás;
 – ellenőrizzék a lakóhely szerinti bíróságon, hogy folyik-e ön
ellen végrehajtás;
 – minden esetben kérje el a
hívó fél nevét, telefonszámát, a
végrehajtói iroda adatait,
 – ragaszkodjon a személyes
ügyintézéshez;
 – semmiképpen se utaljon
pénzt!
Ha a kért adatokat a hívó fél nem
adja át, esetleg más gyanús körülmény merül fel, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság,
Bűnmegelőzési Osztály

Jó tanulók köszöntése
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában

2021. február 25-én megrendezésre került az iskolánkban a már hagyománnyá vált „Jó tanulók
teadélutánja” elnevezésű
rendezvény, mely az idén
a járványügyi korlátozások miatt csak a diákok
köszöntését jelentette, a
délutáni ünneplés elmaradt. Igazgatói dicséretben részesültek azok
a gyerekek, akik az első félévben
alsó tagozaton kitűnő bizonyítványt
szereztek másodiktól negyedik évfolyamig, a felső tagozaton pedig
a jeles és a kitűnő tanulók. Alsó tagozaton a mai napon dicséretben

részesült 39, a felső tagozaton öszszesen 72 tanuló, akik közül kitűnő
bizonyítványt 15 fő, jeles bizonyítványt pedig 57 fő szerzett. Büszkék
vagyunk tanulóinkra, örülünk, hogy
ilyen sokan vannak a Gyulai iskola
legjobbjai.
Kálló Marianna intézményvezető

Repülő akrobatáink

Az Abony TAK versenyzőinek a sportban és tanulásban elért eredményeik
alapján, a Budaörsi Repülőtérért Alapítvány támogatásával, lehetőségük
nyílt egy helikopteres sétarepülésre. Az eseményre március 6-án került sor
Budaörsön. A lányok nagy izgalommal várták, hiszen ilyen lehetőségre nagyon ritkán adódik alkalom, nem is csalódtak. Egy életre szóló élménnyel
térhettek haza. A képek önmagukért beszélnek.
Szalinka Szilvia edző
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Két ingatlanra kötöttek bérleti szerződést az Abonyi Üzleti Parkban
Újabb ingatlanra kötöttek bérleti szerződést
Március 16-án újabb szerződés aláírása történt meg az Abonyi Üzleti
Park egyik ingatlanjának vonatkozásában. Egy 1986 m2-es terület

talált gazdára. A bérlő egy abonyi,
helyi vállalkozás. A cég fejleszteni
szeretne a területen, melynek érdekében pályázatot nyújtanak be.

Megjelentek az Abonyi Üzleti Park
legfrissebb licitfelhívásai az ingatlanokra
vonatkozóan!
Március 4-én került sor két újabb
bérleti szerződés aláírására az
Abonyi Üzleti Park ingatlanjainak
vonatkozásában. Csanádi Csaba
az Abonyi Üzleti Park menedzsere
lapunknak elmondta, hogy a LorcaSystem Kft. budapesti telephellyel
rendelkező cég a létesítmény két
ingatlanát is kibérelte. Ezek a 13as és 14-es számú területek, melyek
mérete 1602, illetve 1584 m2. Így
összesen 3186 m2 területet bérelt ki
a cég, mely Cseh Tamás ügyvezető
elmondása alapján gyártó tevékenységet kíván folytatni a területen.
Cseh Tamás ügyvezető lapunknak elmondta, hogy Szolnokon is
néztek területeket a gyártásukhoz,
de az abonyi megvalósítási helyszínt kedvezőbbnek találta a cég.

„Igazándiból üzleti okokból választottuk az Abonyi Üzleti Parkot.
Mi hosszú távon gondolkodunk.
Igaz, hogy a támogatási intenzitás
pályázatok esetében a szomszéd
megyében magasabb, viszont itt
Abonyban az ingatlanárak, bérleti
lehetőségek jóval kedvezőbbek. Az
Abonyi Üzleti Park elhelyezkedése
pedig nagyon jó. Így azt mondhatom, hogy megéri az Abonyi Üzleti
Parkot választani. – mondta el lapunknak Cseh Tamás.
A tervek szerint a Calor-System
Kft. már a nyár folyamán megkezdheti a beruházást, melyre lehetséges, hogy pályázati forrást is igénybe vesznek.

Megálmodtuk, szülői segítséggel megvalósult
Az Abonyi Szivárvány Óvoda és
Bölcsődében a nevelőtestület célja,
hogy intézményünk elnyerje a
„Zöld Óvoda” címet. Keressük a lehetőségeket, hogy az ide járó gyermekeket zöld szemléletben nevelhessük.
A tavasz beköszöntével az ültetés, hajtatás, kert alakítás, növények gondozása mind a cselekvésbe
ágyazott közvetlen tapasztalatszerzésen, megﬁgyeléseken alapuló tevékenységi lehetőség. Mindezek által célunk a pozitív érzelmi viszony
kialakítása a növényekkel és a gondozásukkal. Ennek megvalósítására született az ötlet a kék csoportban, hogy egy könnyen kezelhető
kis kertet raklapból alakítsunk ki az
udvarunk egyik kis szegletében. Az
egyik csoportomba járó kisgyermek
édesanyját, Debreczeni-Bakos Melindát kérdeztem arról, hogy szerinte megvalósítható-e az
adott helyen a kigondolt
kertecske. Linda azonnal
készséggel a segítségemre
volt, így néhány nap múlva raklappal, termőfölddel,
szerszámokkal felszerelkezve érkezett az óvodánkba, hogy előkészítse a
terepet. Másnap a gyermekekkel közösen tevékenykedve, saját kertészetéből

hozott árvácskával, primulával ültettük be a raklap ágyásokat, anyagilag is támogatva ezzel óvodánkat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy
létrehozta nekünk Melinda ezt a
gyönyörű kertet, amiről majd közösen gondoskodunk és gyönyörködhetünk benne a csoporttal. A tervek
szerint a jövő héten újabb raklap
kerül beültetésre, amelyet szintén Melinda hoz nekünk, ebbe pedig zöldségeket: retket, zöldhagymát, salátát fogunk veteményezni,
és közösen gondozni. A kialakított
zöldséges kertünkben a növények
tápanyag ellátását az óvodában keletkezett komposzt felhasználásával
oldjuk meg.
Reméljük sok örömet lelünk
majd a gyerekekkel a növények fejlődésében, és kóstolásában.
Mucsiné Molnár Mónika
óvodapedagógus

Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.)
Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.
(VII.03.) önkormányzati rendelet
4. sz. mellékletében meghatározott
Vagyongazdálkodási Liciteljárási
Szabályzat alapján egyfordulós,
nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti
Parkban található, az alábbiakban
felsorolt ingatlanokat.
A licit ajánlat benyújtásának határideje: 2021. április 07., 15:00 óráig.

Részletek, kiírások, dokumentációk:
http://www.abony.hu/news.php?extend.6310
Bővebb információk: Csanádi Csaba menedzser, Településfejlesztési
Osztályvezető
Telefon: 30/436 3633
E-mail: csanadi.csaba@abony.hu
Kövesse, kedvelje Ön is az Abonyi
Üzleti Park közösségi oldalát: https://www.facebook.com/abonyiuzletipark

Megkezdték akrobatikásaink a versenyszezont
Az idén nagyon hamar
kezdődött az akrobatikus
torna szezonja, decemberben értek véget az
előző évi versenyek és
februárban már újra
a bírók elé álltak a
sportolók.
Az egyesületünk minden egysége kivétel
nélkül új
gyakorlatokkal, nehezebb elemekkel
egy kivétellel pedig más összeállításban is készült. Mindehhez hozzájött a rövid felkészülési idő, a kedvezőtlen körülmények, ennek ellenére
a lányok lelkesen indultak neki a
megmérettetésnek. A gyakorlatokon
még bőven van mit csiszolni, bár a
serdülő hármasnak így is sikerült
magasan a kvaliﬁkációs szint feletti

pontokat teljesítenie.
Reméljük hamarosan javul a helyzet
és visszatérhetünk
a megszokott helyünkre, és még
jobb eredményeket
érhetünk el.
Eredmények:

Gyermek leány hármas:
Antal Zille–S. Tóth Panka-Gócsa
Lili 5. hely
Gyermek leány páros:
Antal Regina–Diószegi Csenge
5. hely
Serdülő leány hármas:
Antal Fruzsina–Szabados Brigitta–S. Tóth Dorka 2. hely
Szalinka Szilvia vezető edző

Ismét házhoz ment a polgármester
Ezúttal Kovács László önkormányzati képviselő, bizottsági elnökkel
ment házhoz Pető Zsolt polgármester. A lakók a Munkácsy utcába
hívták meg a városvezetőket, ahol
az optikai kábelt fektető cég nem
megfelelő módon állította helyre a
lakóingatlan előtti közterületet. Az
árok egy része eltűnt, a kitermelt
föld egy részét nem vitték el, a járda
károsodott, egy beton szerelőaknát
túl magasra emeltek ki. A szakszerűtlen munkavégzés következményeként az útfelület megsüllyedt.
A lakók a fentiek ellenére szépen,
példás rendben tartják ingatlanju-

kat, és a körülötte lévő közterületet
is. A városvezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek a panaszos lakók problémáinak megoldásában.
LV

14

2021. március

Abonyi GASZTROKALANDOK Csányi Sándortól
Kedves Abonyi Olvasóim!
Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják,
így húsvét tájékán, hogy ők bizony nem maradnak otthon, inkább elmennek valahová és szállodában töltik az egyik legrangosabb egyházi ünnepet. Elveszítik annak a lehetőségét, hogy együtt
legyenek családok, barátok, még a haragosok is
ki szoktak békülni, miután megkóstolják egymás
pálinkáját. Ha a pálinka rossz, akkor tovább tart
a harag. Amíg elkészül a bográcsban a csülkös
bab, amihez a csülköt az András napi disznóvágásból tették félre, jól el lehet beszélgetni. Lehet
azt szidni, aki éppen nincs ott, vagy ha az aszszony nem hallja, a szomszéd asszony bájairól
beszélgetni. Nekem a közösségi együttlét, az emberi rokoni kapcsolatok ápolása sokat jelent. Sok
évszázada Magyar szokás. Mint például a húsvéti
kalács , amely hat évszázada a Magyar paraszti
konyha legrangosabb ünnepi étele. Ez a tészta,
vagy kalács a húsvétok, karácsonyok, lakodalmak elmaradhatatlan étele, a kenyér egyenes
ági rokona. Sok éven keresztül kenyér tésztából
készítették. Mára természetesen átalakult, tejet,
élesztőt, és tojást is használnak, és kenyérénél
jobb minőségű lisztből készítik. Magyar szokás
a sonka fogyasztása, a tojás festés is. A húsvéti
locsolkodás tartozéka az ünnepnek. Tartozéka
a húsvéti korbácsolás is, amely érdekes módon
nem lett divat. Számtalan húsvéti szokás létezik.
A jó a húsvétban az, hogy nincsenek kötöttségek,

Az Abonyi KD FC
a Sportszelet Online
oldalán

Szerkesztőségünk és olvasóink nevében is sok
sikert kívánunk a KID FC minden játékosának,
edzőjének, szakvezetőjének ebben a szezonban!
PEST MEGYEI UTÁNPÓTLÁS címmel jelent
meg cikk, és interjú Némedi Tivadarral a Sportszelet Online oldalán.
Mindössze három esztendővel lépte még csak túl
a harmadik „ikszet” Némedi Tivadar (a képen),
az Abony KID utánpótlásedzője, aki a kora alapján még simán elfutballozgathatna megyei szinten, de a helyi utánpótlásban évek óta komoly
sikerrel dolgozó sportember már rég felhagyott
az aktív játékkal, idestova lassan hat évvel ezelőtt Farmoson. Nem titkolja, nagyon büszke a
farmosi időszakára, amely a kezdeteket jelentette

Elkészítése: Egy kg langyos lisztben elvegyítünk egy tojássárgáját, 1 kávéskanál szitált sót,
langyos tejben, 1 evőkanál porcukorral felfuttatott élesztőt, egy evőkanál porcukrot, 1 evőkanál
tejfölt, 5 dkg vajat és a maradék langyos tejet. Jól
összegyúrjuk, s ha szépen elválik a kéztől, három
részletben, a maradék langyos vajat gyúrjuk bele.
Ha ezzel is jól kidolgozzuk, egy kissé belisztezzük, és letakarva, meleg helyen kelesztjük. Ha
megkelt, lisztezett gyúródeszkára borítjuk, és három vagy öt cipóra osztjuk el. Ezekből egyforma
rudakat sodrunk, és kicsit meghúzogatva három
vagy öt ágból fonjuk meg a kalácsot. Jól kizsírozott tepsibe kelni tesszük , s ha duplájára nőtt,
felvert tojással kenjük meg, és lassú tűznél jól átsütjük. Amíg ki nem hűlt, ne vágjuk fel.
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Csányi
Sándor Gulyáskirály
Első képünkön: Csányi Sándor főz a Duna TVben

mint mondjuk karácsonykor vagy új évkor, mert
ezen az ünnepen azt lehet enni ami jól esik. Talán
a mennyiséggel nem árt vigyázni.
Húsvéti kalács
Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 db tojás, 7 dl tej, 3
dkg élesztő, 1 evőkanál tejföl, só, 2 evőkanál porcukor, 11 dkg vaj
számára az edzősködést illetően, sikeres két évet
foglal el a pályafutásában, és innét került Abonyba 2015-ben, ahol jelenleg az U17-es együttest
irányítja.
„Ha a labdarúgásról van szó, aki ismer, az tudja,
hogy egy nagyon maximalista ember vagyok, így
azt kell mondanom, természetesen nem vagyok
elégedett azzal, ameddig eljutottam. Túl későn kezdtem el futballozni, és el kell ismerjem,
nem voltam egy tehetséges srác. Ha a korábbi
edzőimet megkérdeznék, szerintem mindenki azt
mondaná, nem voltam jó játékos, ugyanakkor a

Abonyiak a Duna Tv-ben

Március 16-án Csányi Sándor, a Gulyáskirály
volt a vendége a Duna TV Családbarát műsorának, aki meghívta az adásba az abonyi levendulás termékeket készítő helyieket. Így Mártika és
Ildikó megmutatták az abonyiak egyik büszkeségét, a helyben termelt levendulából készített
tárgyakat.
Vargáné Molnár Márta, az ABOKOM Nonproﬁt Kft. munkatársa: „Csányi Sanyi bácsi
közbenjárásával az ABOKOM Kft. levendulás
termékeinek bemutatására meghívást kaptunk
a Duna Tv Család-barát műsorába. Cégünket
Pál Ildikó kolléganőm és jómagam képviseltük.
A műsorban röviden ismertettük a mezőgazdasági közmunkaprogramunkat, melynek keretében
készülnek a levendulás dísztárgyaink. Adás után
a szerkesztő gratulált a bemutatott kézműves
termékeinkhez, köszönetét fejezte ki a részvételért. Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt.
Nagyon örültünk a bemutatkozás lehetőségének,
amennyiben lesz lehetőség hasonlóra, szívesen
élünk vele.”

szorgalmam és a hozzáállásom mindig példaértékű volt, ezért mindenhol, ahol megfordultam,
kivétel nélkül elfogadtak. Korábban volt egy
komoly sportsérülésem, ami válaszút elé állított,
ekkor döntöttem úgy, hogy hátat fordítok az aktív
játéknak. Ezt ugyan nehezen dolgoztam fel, de
még inkább megerősödött bennem, amire már 15
éves korom óta készültem, hogy edző leszek. Bízom benne, hogy ezen a téren lesz lehetőségem
kiteljesedni.”- nyilatkozta Némedi Tivadar
Részletek:
https://www.facebook.com/sportszelet.online
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Kinek add az 1 %-od?

Elkészítette a NAV a magánszemélyek elektronikus adóbevallását. Még csaknem másfél hónapig lehet nyilatkozni arról, hogy kinek adjuk az SZJA 1 vagy
1+ 1 %-át. Több abonyi szervezet, és egyház is szívesen fogadja, várja az adományokat. Minden segítség számít! Rendelkezzen Ön is adója 1%-áról, adja
azt abonyi civil szervezetnek. Amennyiben Ön is tud olyan civil szervezetet, mely a most közzétett listában nem szerepel, kérjük, küldje el nekünk annak
nevét és adószámát. Az Abonyi Napló következő lapszámában megjelentetjük! sajto@abony.hu

Abonyban működő egyházak
technikai számai
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066
Metodista Egyház 0073

Abonyi Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány
Adószám: 19179502-1-13
(Bihari János Zeneiskola alapítványa)

EGYEDÜL NEM
MEGY
ALAPITVÁNY

(Alapítványunk célja a
fogyatékkal élő gyermekek
és felnőttek mindennapjainak
élhetőbbé tétele)

Abonyi Torna
és Akrobatika Klub
(Abony TAK)
Adószám:

19182322-1-13

megállítani az Abonyi focistáinkat!
Ezüstéremmel jöttek haza az Ulvicki Mihály Emléktornáról az U16-osok!
Némedi Tivadar beszámolója, értékelője a hétvégi tornáról:

Adószám:

18705030-1-13

Az Újpesti Haladás tudta csak

Abonyi Kid FC adószáma:

18689376-1-13

Abonyi Lajos
Falumúzeum
Baráti Köre
Adószám:

18665422-1-13

A polgármester is fogadta a kinizsis diákot

Mielőtt a teljesítményünket értékelném,
el kell mondanom,
hogy nagyon furcsán éreztem magam az egész nap
alatt, és tele voltam
érzelmekkel, emlékekkel, hiszen Misikének volt ez az emléktornája, akivel
nagyon jó volt a kapcsolatom, több
játékosom is ismerte, Olivérnek a kapusunknak pedig edzője is volt. Talán
most értettem meg igazán, mint érintett, hogy mit is jelent egy emléktornán részt venni, ezért is nagyon fontos volt a csapatunk számára, hogy
méltóképpen szerepeljünk.
Egy nagyon jó szervezésű torna volt,
ahol jól felkészített csapatokkal találtuk szembe magunkat. A csoport
meccseken két 1:1 – es döntetlen és
egy 2:1 –es győzelem azt jelentette,
hogy csoport másodikként a legjobb
négybe kerültünk ahol 3:0-al jutottunk a döntőbe, ott azonban elfáradtunk és gratulálnunk kellett a Budapesti csapatnak, akik 3-0-al ezen a
napom most jobbnak bizonyultak.

A közelmúltban számoltunk be róla, hogy Tóth János-díjat kapott a Kinizsi
Pál Gimnázium tanulója Kis Kitti, aki remekel a katonai tanulmányokban.
A rendőri pályára készülő Kittit a napokban Pető Zsolt polgármester is fogadta dolgozószobájában, hogy ő is elismerését fejezze ki a kiváló diáknak.
A közelgő felvételihez sok sikert kívánt Pető Zsolt.

Volt olyan meccsünk, ahol 4 kapufát
is rúgtunk és csak a döntetlenre volt
elég és volt ahol úgy nyertünk, hogy
játékban az ellenfél jobb volt, de mi
szereztünk 2 gólt. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az elveszített döntő után, de 8 csapatból máso-

diknak lenni összességében nagyon
pozitív dolog és idővel sikerként
könyveljük majd el.
Már csütörtökön edzésen mondták a
srácok, hogy nagy rajtuk a nyomás a
torna miatt, mert szeretnének nagyon
jól szerepelni. Akkor megbeszéltük,
hogy nyomás helyett vágyat érezzenek, hogy megmutathassák mit is
tudnak. Nyomás inkább rajtam volt,
hiszen ha keményen dolgozol edzéseken a játékosoknak látniuk kell, hogy
nem hiába csináljuk, van eredménye
a munkának. Kiemelni nem szeretnék
senkit, mindenki nagyon odatette magát, jól küzdöttek a ﬁúk, igazi csapatmunka volt.
Az Ezüstcsapat: Balázs Szabolcs,
Gavaldik Balázs, Molnár Benedek,
Kovács Zénó, Varga Bálint, Bagossy
Dániel, Császár Olivér, Kovács Roland, Csányi Hunor, Kovács Bence,
Jánny Dániel, Pásztor Kevin.
Edzők: Némedi Tivadar,
Kosaras Mihály
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Faültetés és fecskementés a „Szeretlek Abony
Program” keretében
Az alábbiakban Kókai-Dudinszky
Mónika alpolgármester asszony
felhívását olvashatják.
A „Szeretlek Abony Program”
keretében megkezdett környezetvédelmi koncepcióink újabb
állomásához érkeztünk.
Április 22-én a Föld napját ünnepeljük, mely
arra inspirálta városunk
vezetőit, hogy helyi
szinten is hozzájáruljunk a bolygónk védelméhez. A program
keretében egy zöldítő
és fecskementő akció
került kidolgozásra.

rehozásával hozzájárulunk az egészségesebb
és élhetőbb környezet
megteremtéséhez, a
klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.

Az akció keretében
választókerületenként
20
db facsemete
(selyemmirtusz és platánlevelű
eperfa) kerül
kiosztásra a

A zöldítő akció egyik
eleme a képviselőtestület által jóváhagyott döntés végrehajtása, az előző évben
megszületett gyermekek örömére 200 fa és cserje ültetése közterületeinken, melyet az ABOKOM Kft. fog megvalósítani.
E mellett további 156 saját nevelésű fát telepít az önkormányzat
gazdasági társasága.
A helyi közösségek és lakosság
bevonása a programunk kiemelten
fontos eleme, ezért meghirdetjük a
„Fogadj örökbe egy facsemetét!”
kezdeményezést, hiszen akinek fája
van, jövője van.
A fásítási program fő célkitűzése
városunk zöldítése, hiszen a városi
fák nélkülözhetetlenek a levegő minőségének megőrzésében, javításában – így a szennyezőanyagok megkötésében, az oxigéntermelésben, a
zajcsökkentésben – és a környéken
élők lakókörnyezetét is szépíti.
Minden fa fontos! Már egyetlen fa
elültetésével, kisebb facsoportok lét-

jelentkezők részére. Az örökbefogadás feltétele 5 éven keresztül
a szerető gondoskodás, hogy utána 50 évig ő gondoskodhasson
rólunk. A növényt a közterületen
kell elültetni, és az örökbefogadónak az öntözésről, és terület
karbantartását is folyamatosan
biztosítania szükséges.
A fával borított területek növelése
mellett az is fontos cél, hogy erősítse a helyi közösségeket, ezért az ut-

caközösségek az igénylésnél előnyt
élveznek.
A műfecskefészkek kihelyezésének
szükségességét az ezredfordulót
követő első évtizedben felére csökkent fecskeállomány megtartása és
lehetőség szerinti bővítése indukálta. A 2010-es évek végére jelentősen felerősödött a klímaváltozás,
melynek következményeként évről
évre újabb mezőgazdasági kártevő
rovarok és betegséget terjesztő szú-

A Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt az oltási regisztrációban!
TÁJÉKOZTATÓ OLTÁSI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosság!
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány elleni védekezés meghatározó
része hazánk lakosságának a koronavírus elleni védőoltással történő minél
nagyobb arányú beoltottsága, amely
elősegíti a koronavírus terjedésének
megfékezését és a veszélyhelyzet miatti korlátozások idővel történő mérséklését, feloldását.

A koronavírus elleni védőoltásra már
több, mint hárommillió ember regisztrált, akik közül több, mint 1,7 millióan
már megkapták legalább az első védőoltást.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ
közleménye szerint minden olyan 65
év feletti állampolgár, aki még nem
regisztrált az oltásra, postai úton újra
megkapja a regisztrációs lapot.
Ugyanakkor vannak olyan állampolgárok, akik nem rendelkeznek megfelelő
eszközzel vagy digitális ismeretekkel,
ezért nem tudtak még regisztrálni a
vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Abony város vezetése segítséget kíván
nyújtani mindazoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavírus elleni
oltásra, azonban fenti okok miatt ezt
még nem tudták megtenni.
A Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak a regisztrációhoz munkaidőben

(hétfőn 8–18 óra, keddtől szerdáig
8-16 óra, csütörtökön 8–15 óra és
pénteken 8–12.30 óra között) a járványügyi szabályok betartásával személyesen vagy meghatalmazott útján
az ügyfélszolgálaton, vagy telefonon
(53/360-135).
A jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni: név, lakcím, életkor,
e-mail cím, telefonszám, TAJ szám,
ezért a regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcímkártya, TAJ szám,
valamint e-mail cím, illetve, ha nem
személyesen járnak el, meghatalmazás
szükséges.
Abban az esetben, ha az igénylőnek
nincs e-mail címe, az adatvédelmi szabályok betartásával a Hivatal munkatársai segítenek azt létrehozni.
Abony, 2021. március 25.
Pető Zsolt polgármester
és dr. Gáspár Anita jegyző

nyogfajok érkeznek Magyarországra. Éppen ezért az olyan rovarevők
szerepe, mint amilyenek a fecskék,
felértékelődik, hiszen ők biológiai
úton plusz környezetterhelés nélkül
csökkentik a rovarok számát.
A fecskefészkek kihelyezésénél
is szeretnénk egyéni, illetve utcaközösségek aktív szerepvállalását
kérni. Ehhez azonban szükséges néhány szempontot ﬁgyelembe venni:
– ha olyan helyre helyezünk ki
fecskefészket, ahol évek óta nincs
fecske a fészekfoglalás esélye nulla
– ha egy-két fészket teszünk
olyan helyre, ahol istállótrágya található, a foglalás esélye magas
– ha lakott fészek mellé teszünk
ki műfészket, akkor a foglalás esélye a legmagasabb
– a fecskefészkek tömeges kihelyezésével ott is elérhetjük pár éven
keresztül a fecskék beköltözését,
ahol évek óta nem tapasztaltunk fészekfoglalást.
A Földünk védelmét szolgáló programok elsősorban a jövő generációt
szolgálják, ezért mindannyiunknak
felelőssége, hogy vállalt feladatunknak eleget tegyünk. Az elültetett
fák és kihelyezett fészkek sorsának
nyomon követését, a választókerületi képviselő folyamatosan ﬁgyelemmel fogja kísérni, ezért kérjük,
hogy csak akkor jelentkezzen ha
hosszú távon is biztosítani tudja az
„örökbefogadás” feltételeit!

Az igényléseket kérjük, hogy az
egyéni választókerületi képviselőjüknek jelezzék. A képviselők
elérhetőségeit közzétesszük.

Amennyiben az igények meghaladják a programban kiosztható növények, illetve fészkek számát, akkor
sorsolást követően adjuk át. Az elbírálásnál az utcaközösségek előnyt
élveznek!
Az örökbefogadásra a választókerületi képviselő aktív közreműködése
mellett kerül sor!
Kókai-Dudinszky Mónika
alpolgármester

